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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 872) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1295, z późn. zm.) ma na celu modyfikację regulacji dotyczącej szacowania szkód 

łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu poprzez przekazanie zadań 

przypisanych w tym zakresie gminom lub ich jednostkom pomocniczym wojewódzkim 

ośrodkom doradztwa rolniczego. 

W związku z powyższym w procedurze szacowania szkód wyrządzonych w uprawach 

i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także szkód wyrządzonych przy 

wykonywaniu polowania zamiast przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce 

wystąpienia szkody będzie uczestniczył przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa 

rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Wniosek o szacowanie 

szkód będzie składany do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, który będzie także 

odpowiedzialny za sporządzenie protokołów po zakończeniu oględzin i po zakończeniu 

szacowania ostatecznego. 

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.), w wyniku których środki funduszu leśnego z określonych 

źródeł będą przeznaczane na zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli 

wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich 

oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Ponadto środki z tego funduszu będą 

mogły być przeznaczane (a nie jak dotychczas – były przeznaczane) na finansowanie 
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określonych działań w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków 

narodowych. 

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 22 października 2004 r. 

o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711) dotyczące finasowania 

udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód 

łowieckich i ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 7 i 13 czerwca 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 2618), 

Do materii zawartej w przedłożeniu dodano jedną zmianę o charakterze porządkowym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 14 czerwca 2018 r. 

nie zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym. 

Podczas głosowania w dniu 15 czerwca 2018 r. za przyjęciem ustawy opowiedziało się 

355 posłów, 50 było przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


